Dôvodová správa k vykonaným zmenám rozpočtu Mesta Dunajská Streda
2019 č.1/2019

Rozpočet mesta Dunajská Streda na rok 2019 bol schválený dňa 14.12.2018 uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 20/2018/2. V poradí prvú novelizáciu navrhujeme z nasledovných
dôvodov:

Príjmová časť:
-

Navyšujú sa príjmy z podielových daní na základe aktuálnej prognózy Ministerstva
Financií SR.
Upravia sa očakávané príjmy za predaj trhových miest na Žitnoostrovskom jarmoku
nakoľko sa zvýšili poplatky za dočasné užívanie verejného priestranstva .
Na základe plnenia príjmovej časti rozpočtu za rok 2018 sa zvýšia plánované príjmy
z poplatkov za výherné hracie automaty.
Do rozpočtu sa zaradia príjmy za predaj pozemkov, ktoré boli schválené na poslednom
zasadnutí MsZ v roku 2018.
Upravia sa príjmy výťažku z výherných hracích prístrojov podľa plnenia v roku 2018.
Na základe oznámenia OÚ Trnava sa navyšujú príjmy na vojnové hroby .

Výdavková časť :
-

-

-

Navyšuje sa podprogram 1.1.4 Služby MsÚ z dôvodu povinnosti zamestnávateľa
uhrádzať príspevok na rekreáciu zamestnancom.
Na základe návrhu Finančnej komisie sa zaradia do rozpočtu výdavky na odkúpenie
pozemkov od SPF nachádzajúce sa na Októbrovej ulici v areáli MŠ Októbrová.
Na základe prognózy Ministerstva Financií sa upraví výška dotácie na originálne
kompetencie rozpočtových organizácií mesta.
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky GASTRO DS s.r.o. na vybudovanie
centrálnej kuchyne Jilemnického ul. a kapitálové výdavky Municipal s.r.o. na opravu
vzduchotechniky Športovej haly, na opravu chladiaceho zariadenia UĽP ,
opravu umelej trávy v areály voľného času a na vybudovanie ďalšej časti zberného
dvora.
Do rozpočtu sa zaradia kapitálové výdavky na vybudovanie multifunkčného ihriska
v areály školu ZŠ Gyulu Szabóa a opravu strechy telocvične ZŠ Kodálya.
Navyšuje sa rozpočet Strediska služieb na kapitálové výdavky z dôvodu nutnosti
vybudovania spojovacej chodby v budove MŠ Jesenského.
V podprograme 4.2 PR sa navyšujú výdavky na materiál, z dôvodu, že vytlačenie
kalendára pre obyvateľov mesta plánovaná ku koncu roka 2018 bola vyexpedovaná až
na začiatku roka 2019.
V podprograme 4.3 sa navyšujú výdavky na Mestské kultúrne slávnosti .

-

-

-

Taktiež sa navyšuje limit výdavkov na Žitnoostrovský jarmok, kde na druhej strane
očakávame aj vyššie príjmy z dôvodu zvýšenia poplatkov.
Do rozpočtu sa zaradí nový podprogram 5.6 Nájom provizórneho stanu pri domu
smútku, nakoľko pri prestavbe domu smútku pôvodný rozpočet neobsahoval náklady
na prenájom provizórneho stanu.
V rozpočte 6.1 odpadové hospodárstvo sa vytvorí nový podprogram na zníženie dlhu z
neuhradených faktúr za rok 2018.
V podprograme 8.1 Komunikácie , parkoviská sa zaradia kapitálové výdavky na
výstavbu signalizačného zariadenia na Hlavnej ulici /pri Pošte/ a oprava chodníka
medzi Kukučínovou ulicou a stanicou SAD.
Navyšuje sa limit výdavkov na zrážkovú vodu z dôvodu neuhradených faktúr za rok
2018.

Vypracoval : Ing. Zoltán Pápay, vedúci finančného odboru
a Ing. Judita Janyová, vedúca oddelenia účtovníctva
Preveril: Ing. Zoltán Fekete , hlavný kontrolór

